
názov charakteristika stručný opis papier tlač skladanie väzba poznámka

ŠV - Infoleták leták
veľkosť A4 - skladačka infoletáku, 

farebná obojstranná tlač

veľkosť: A4 obojstranná

plnofarebná CMYK

2x lom (letter fold)
N/A print/elektronicky

OVP - Infoleták leták
veľkosť A4 - skladačka infoletáku, 

farebná obojstranná tlač

veľkosť: A4 obojstranná

plnofarebná CMYK

2x lom (letter fold)
N/A print/elektronicky

VŠ - Infoleták leták
veľkosť A4 - skladačka infoletáku, 

farebná obojstranná tlač

veľkosť: A4 obojstranná

plnofarebná CMYK

2x lom (letter fold)
N/A print/elektronicky

VD - Infoleták leták
veľkosť A4 - skladačka infoletáku, 

farebná obojstranná tlač

veľkosť: A4 obojstranná

plnofarebná CMYK

2x lom (letter fold)
N/A print/elektronicky

KA2 - Infoleták leták
veľkosť A4 - skladačka infoletáku, 

farebná obojstranná tlač

veľkosť: A4 obojstranná

plnofarebná CMYK

2x lom (letter fold)
N/A print/elektronicky

OVP - Plánovanie mobility leták

veľkosť A4 - skladačka infoletáku, 

farebná obojstranná tlač

veľkosť: A4 obojstranná

plnofarebná CMYK (4+4)

2x (letter fold)

N/A print/elektronicky

Mobilita a nástroje ECVET leták ECVET

veľkosť A4 - skladačka infoletáku, 

farebná obojstranná tlač

veľkosť: A4 obojstranná

plnofarebná CMYK (4+4)

2x (letter fold)

N/A print/elektronicky

ECVET infoleták leták ECVET

veľkosť A4 - skladačka infoletáku, 

farebná obojstranná tlač

veľkosť: A4 obojstranná

plnofarebná CMYK (4+4)

2x (letter fold)

N/A print/elektronicky

ECVET vzdelávacie výstupy leták ECVET

veľkosť A4 - skladačka infoletáku, 

farebná obojstranná tlač

veľkosť: A4 obojstranná

plnofarebná CMYK (4+4)

2x (letter fold)

N/A print/elektronicky

Inšpiratívne vzory leták
iba print - dodaný z EK veľkosť: 17,52x8,27 palcov obojstranná

plnofarebná CMYK

2x lom (letter fold)
N/A print

Žiacke a študentské mobility plagát

A2 lesklý/krieda veľkosť: A2 jednostranná

plnofarebná CMYK (4+0)

N/A N/A print

Analýza: Dopad mobilitných 

projektov KA1 v sektore OVP
brožúra

veľkosť v239xš167 (ev. 235x163), 

cover + úprava textu/ zalomenie (grafy, 

obrázky poskytne NA), matný papier 

(obal aj vnútro), tlač obojstranne,  

plnofarebná tlač, gramáž 200g /m2

veľkosť: 239x167

počet strán:

 - vnútro cca 45 (vrátane patitul, 

titulného listu, vakátu)

vnútro: obojstranná 

plnofarebná CMYK (4+4)

obal: jednostranná 

plnofarebná CMYK (4+0)

N/A

knižná väzba mäkká

print/elektronicky

Zapojenie podnikateľských 

subjektov do projektov Erasmus+
brožúra

veľkosť A4, cover + úprava textu/ 

zalomenie (grafy, obrázky poskytne 

NA)

veľkosť: A4

N/A N/A N/A elektronicky

Erasmus+ pre školy brožúra

A5 - sú to 2 preložené listy A4/8 strán 

A5, lesklý papier, tlač obojstranná, 

plnofarebná, gramáž nešpecifikovaná              

veľkosť: A5

počet strán: cca 25

vnútro: obojstranná 

plnofarebná CMYK (4+4)

obal: jednostranná 

plnofarebná CMYK (4+0)

V1 zošitové vydanie, spona

print/elektronicky

Euroepan Language Label on-line brožúra

plnofarebná on-line brožúra, veľkosť 

A4, cover + úprava textu/ zalomenie 

(grafy, foto poskytne NA)

veľkosť: A4

počet strán: cca 25

vnútro: obojstranná 

plnofarebná CMYK (4+4)

obal: jednostranná 

plnofarebná CMYK (4+0)

N/A N/A elektronicky

Impact+ excercise toolkit brožúra

A3 obal lesklý/krieda, obsah matný 

papier, tlač obojstranne,  plnofarebná 

tlač, gramáž 200g /m2

veľkosť: A4    

počet strán: obálka 2, vnútro 

18, 

                   

vnútro: obojstranná 

plnofarebná CMYK (4+4)

obal: jednostranná 

plnofarebná CMYK (4+0)
N/A

V1 zošitové vydanie, spona, 

na šírku

print/elektronicky

brožúry, bulletiny, 

letáky, skladačky

Tlačoviny



Príklady dobrej praxe (KA1 2014-

2016)
brožúra

veľkosť A4 - na šírku, cover + úprava 

textu/ zalomenie (grafy, obrázky 

poskytne NA), matný papier, tlač 

obojstranne,  plnofarebná tlač, gramáž 

200g /m2

počet strán: obálka 2, počet 

listov 12 (24 strán),

veľkosť: A4                   

vnútro: obojstranná 

plnofarebná CMYK (4+4)

obal: jednostranná 

plnofarebná CMYK (4+0)
N/A

V1 zošitové vydanie, spona, 

na šírku

print/elektronicky

Príručka - realizácia projektov 

Erasmus+
brožúra

veľkosť A5, cover + úprava textu/ 

zalomenie (obrázky poskytne NA), obal 

lesklý/krieda, obsah matný papier, tlač 

obojstranne,  plnofarebná tlač, gramáž 

200g /m2

počet strán:

 - vnútro cca 26 (vrátane patitul, 

titulného listu, vakátu), 13 listov

 - obálka 2

veľkosť: A5

vnútro: obojstranná 

plnofarebná CMYK (4+4)

obal: jednostranná 

plnofarebná CMYK (4+0)

N/A

V1 zošitové vydanie, spona

print/elektronicky

Kompendium príkladov dobrej praxe 

ECVET
brožúra

veľkosť A5, cover + úprava textu/ 

zalomenie (grafy, obrázky poskytne 

NA), obal lesklý/krieda, obsah matný 

papier, tlač obojstranne,  plnofarebná 

tlač, gramáž 200g /m2

počet strán:

 - vnútro cca 26 (vrátane patitul, 

titulného listu, vakátu)

 - obálka 2

veľkosť: A5

gramáž: 

 - vnútro 80g

 - obal 200g

typ papiera:

 - vnútro matný

 - obal krieda

vnútro: obojstranná 

plnofarebná CMYK (4+4)

obal: jednostranná 

plnofarebná CMYK (4+0)

N/A

V1 zošitové vydanie, spona

print/elektronicky

Štúdia ECVET brožúra

veľkosť A4, cover + úprava textu/ 

zalomenie (grafy, obrázky poskytne 

NA), obal lesklý/krieda, obsah matný 

papier, tlač obojstranne,  plnofarebná 

tlač, gramáž 200g /m2

počet strán:

 - vnútro 30 (vrátane patitul, 

titulného listu, vakátu)

 - obálka 2

veľkosť: A5

vnútro: obojstranná 

plnofarebná CMYK (4+4)

obal: jednostranná 

plnofarebná CMYK (4+0)

N/A

V1 zošitové vydanie, spona

print/elektronicky

Info kampaň web banner, statický
veľkosť 620 x 289px, statické obrázky, 

formát JPEG

N/A N/A N/A
N/A elektronicky

VET week web banner, statický
veľkosť 620 x 289px, statické obrázky, 

formát JPEG

N/A N/A N/A
N/A elektronicky

ELL web banner, statický
veľkosť 620 x 289px, statické obrázky, 

formát JPEG

N/A N/A N/A
N/A elektronicky

Inštruktáže web banner, statický
veľkosť 620 x 289px, statické obrázky, 

formát JPEG

N/A N/A N/A
N/A elektronicky

Workshop (impact) web banner, statický
veľkosť 620 x 289px, statické obrázky, 

formát JPEG

N/A N/A N/A
N/A elektronicky

Výzva inzercia N/A N/A N/A N/A elektronicky

ELL inzercia N/A N/A N/A N/A elektronicky

brožúry, bulletiny, 

letáky, skladačky




